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Показанията за всеки вид лечение зависят от три групи фактори:
1. Ниво на развитие на методите на лечение в дадената страна и на даденото 

място 
2. Възможност за провеждане на алтернативна терапия
3. Състояние на пациента
комбинацията от тези фактори определя конкретните показания, в нашия слу-

чай за оперативно лечение на отделните видове вродени сърдечни малформации 
(ВСМ).

Днес кардиологията, включително и детската кардиология, разполага с три ме-
тода за лечение на ВСМ, каквито са и възможностите за всички останали сърдечни 
заболявания – медикаментозно лечение, хирургично или оперативно лечение и ин-
тервенционално или транскатетърно лечение.

•	 медикаментозното лечение е напълно неспособно да въздейства върху 
същността на ВСМ – анатомична или структурна аномалия. В такъв смисъл то е 
само симптоматично с цел подобряване на миокардната функция и някои параметри 
на циркулацията, нарушени в различна степен от структурната аномалия. когато 
тези нарушения са критични, медикаментозното лечение цели пациента да се до-
веде до състояние, позволяващо провеждане на останалите два вида лечение при 
приемлив риск.

•	 само хирургичното лечение на днешния етап на развитие на медицината 
може да доведе до възстановяване на нормалната или близка до нормалната сърдеч-
на анатомия и от там до функционално възстановяване – радикална корекция при 
дадена ВСМ.. 

Понякога, въпреки огромния напредък след извършването на първата опера-
тивна намеса при ВСМ през 1939 г., това не е възможно. тогава остава да се напра-
ви т.н. функционална корекция. анатомията не се възстановява до нормалната, 
но се модифицира така, че поне кръвообращението да следва нормалната си после-
дователност. това позволява на по-голяма част от тези пациенти да водят почти 
нормален или близък до нормалния живот.

значително по-рядко не е възможно да се извърши радикална или функционална 
корекция, поне не едноетапно. тогава се прибягва до оперативни жестове, подобря-
ващи частично състоянието на пациента или подготвящи го за бъдеща корекция 
– помощни или палиативни операции.

когато и това е невъзможно, се поставят индикациите за сърдечна или сър-
дечно-белодробна трансплантация. 

•	 Интервенционалното или транскатетърно лечение е било въведено в 
кардиологичната практика в средата на 60-те години не с цел да замести хирур-
гичното, а за да подготви някои пациенти за него. След бързо и бурно развитие, в 
редица случаи днес то е алтернатива, вкл. и на радикални оперативни корекции. В 
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този смисъл възможността за приложението му трябва да се дискутира при раз-
глеждане на индикациите за хирургична корекция

Всички тези интервенции, хирургични или транскатетърни, имат своите по-
вече или по-малко утвърдени или фиксирани показания. те варират според спомена-
тите фактори и на практика определят конкретните показания за оперативно или 
друго алтернативно лечение на ВСМ при даден пациент. Познават се от крайно 
ограничен брой тесни специалисти – детски кардиолози и кардиохирурзи.

цел на тази лекция е да запознае накратко общопрактикуващите лекари с 
днешните възможности на оперативното и интервенционалното лечение на ВСМ 
у нас и въз основа на това да бъдат обобщени конкретните индикации за извърш-
ването им у нас днес.

2. нивото на развитие на методите на лечение в дадената страна и на да-
деното място на всм зависи от нивото на развитие на детската кардиохирургия 
и интервенционалната кардиология и се влияе от много фактори, които накратко 
са следните:

•	 Наличие на кадри и възможност за подготовката им
•	 Материална обезпеченост
•	 Възможност за точна диагноза и пред- и следоперативно проследяване
•	 Достатъчно добре развита интензивна, реанимационна и рехабилитацион-

на база
•	 развитие на алтернативните (интервенционални) методи на лечение
Днес състоянието на детската кардиохирургия и интервенционалната карди-

ология у нас е на такова ниво, че могат да се извършват всички познати оператив-
ни намеси и във всички възрасти 

3. състояние на пациента. В случаите с ВСМ пациентът може да бъде:
•	 асимптомен
•	 С леко или тежко изразени симптоми
•	 В критично състояние
От значение е и видът на ВСМ, възрастта и физическото развитие. От тези 

фактори зависи решението дали изобщо е необходимо лечение и в какъв порядък 
– спешен или планов.

конкретни показания за оперативно и/или интервенционално лечение на всм.
разгледани във времето, те могат да бъдат спешни и планови. разгледани по 

нозологични единици или видове, ВСМ могат да се групират по следния начин – ВСМ 
с ляво-десен (л-Д) шънт, с дясно-ляв (Д-л) шънт, при обструктивни лезии и при ком-
плексни ВСМ

1. всм с л-д шънТ
•	 дефекти на междупредсърдната преграда или междупредсърдни дефект 

(мПд) (фиг.1).
o	 индицирани са за планово оперативно затваряне в предучилищна възраст 

(5-7 г.) ако л-Д шънт, определен като отношение ����s e � 1,5 или ехокардиографски����s e � 1,5 или ехокардиографски��s e � 1,5 или ехокардиографски�s e � 1,5 или ехокардиографски e � 1,5 или ехокардиографскиe � 1,5 или ехокардиографски � 1,5 или ехокардиографски 
се установява значимо диастолно обременяване на дясната камера. В изключително 
редки случаи при лош толеранс и сърдечна недостатъчност индикациите могат да 
се поставят и в по-ранна възраст. Няма противопоказания за оперативна намеса 
при по-късно диагностициране (при юноши и възрастни), стига да не се е развила 
белодробна съдова обструктивна болест (казуистична рядкост при тази ВСМ).

 Оперативната намеса се извършва със срединна торакотомия в условия на 
екстракорпорално кръвообращение (екк) и предполага минимално 11-дневен болни-
чен престой. Периодът на следболнично възстановяване е 10 до 14 дни. Дефектът 
се затваря с директен шев или пластично с автоперикард в зависимост от форма-
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та и големината му.
o	  Интервенционално, транскатетърно затваряне е показано, когато МПД 

е със срединно разположение в областта на фоса овалис при същите условия (40-
45% от МПД). Дали даден МПД е възможно да бъде затворен транскатетърно се 
определя след консултация с детски кардиолог, практикуващ интервенционална 
кардиология. желателно е пациентът да бъде с телесна маса над 15-20 кг, т.е. поне 
в предучилищна възраст. използват се специални затварящи устройства (�cc�uder�cc�uder 
- aSo) (фиг.2). те се въвеждат в сърцето през феморалната вена и се монтиратaSo) (фиг.2). те се въвеждат в сърцето през феморалната вена и се монтират) (фиг.2). те се въвеждат в сърцето през феморалната вена и се монтират 
върху дефекта под рентгенов и ехографски (трансезофагеален) контрол. Болнични-
ят престой е сведен до 48 ч (фиг. 3).

•	 междукамерни дефекти (мкд) (фиг. 4).
o	 Показани са за оперативно затваряне всички случаи на дефекти с л-Д 

шънт � 2:1. По принцип оперативната намеса е планова и може да се извършва във 
всяка възраст. изключение правят случаите с големи дефекти и много голям шънт, 
протичащи с неповлияваща се сърдечна недостатъчност и физическо изоставане, 
които са индицирани за относително спешна интервенция в целия кърмачески пери-
од. ако това не се направи, нерядко по-късно тези пациенти развиват белодробна 
съдова болест, която, ако достигне обструктивен стадий, става контраиндикация 
за оперативното лечение. 

В периода на новороденото затварянето на МкД обикновено е показано при 
наличие на придружаваща аномалия (най-често коарктация на аортата). В такъв 
случай и при лошо толерирани множествени МкД при малки кърмачета може да се 
индицира и помощна оперативна намеса – бендинг на белодробната артерия, като 
в по-напреднала възраст се налага дебендинг и затваряне на дефекта. 

Оперативната намеса се извършва със срединна торакотомия в условия на 
екк и предполага минимално 14-дневен болничен престой. Периодът на следболнич-
но възстановяване е 10 до 14 дни. Дефектът се затваря пластично с дакронова 
заплатка или с директен шев в зависимост от формата и големината му.

o	 На днешния етап интервенционалните методи за транскатетърно за-
тваряне на МкД са в начален етап на развитие и не са обичайна алтернатива на 
хирургичното лечение у нас. интервенцията е по-сложна от тази при МПД, но пак 
се извършва пункционно от съдове на крайниците, като в дефекта се монтира 
транскатетърно затварящото устройство – vSd �cc�uder (фиг. 5). БолничниятvSd �cc�uder (фиг. 5). Болничният �cc�uder (фиг. 5). Болничният�cc�uder (фиг. 5). Болничният (фиг. 5). Болничният 
престой и тук е сведен до 48 часа.

•	 атриовентрикуларен септален дефект (авсд). тука са групирани ВСМ, при 
които дефектът обхваща различни части на т.н. кръст на сърцето (септум при-
мум, входната част на междукамерната преграда и атриовентрикуларните клапи) 
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– частичен авсд (фиг. 6), или целия кръст - пълен авсд (фиг. 7). клиничното проти-
чане е различно и оттам – различни са и показанията за оперативно лечение. 

o	 ако при частичен авсд основната аномалия е примум предсърден дефект, 
а засягането на атриовентрикуларните клапи (главно на митралната) е минимал-
но и без хемодинамично значение, показанията за оперативно лечение са същите, 
както при МПД – оперативно затваряне на дефекта в предучилищна възраст. кол-
кото по-тежко е митралното засягане, толкова по-рано е показана оперативната 
корекция - обикновено до 2-3-годишна възраст. Показанията за оперативно лечение 
на редките форми на изолиран входен междукамерен дефект със или без засягане на 
атриовентрикуларните клапи не се различават от индикациите при МкД. 

Пълните форми на авсд протичат тежко и бързо водят до необратими бе-
лодробни съдови промени. затова те са показани за оперативно лечение около 6-
месечна възраст. В по-късна възраст показани за оперативно лечение са случаите, 
при които не се е развила белодробна обструктивна съдова болест. 

o	 На днешния етап не съществува интервенционална алтернатива на опе-
ративното лечение при тази ВСМ и не се прилагат помощни оперативни намеси.

Оперативната намеса се извършва със срединна торакотомия в условия на 
екстракорпорално кръвообращение (екк) и предполага минимално 14-дневен болни-
чен престой. Периодът на следболнично възстановяване е 10 до 14 дни. Предсърд-
ната част на дефекта се затваря пластично с автоперикард, а камерната обик-
новено с дакрон. Оперативната намеса е толкова по-сложна, колкото по-тежка е 
аномалията на аv-клапи, която трябва да се коригира пластично. ако това не се 
отдаде, се налага клапно протезиране на същия или втори етап.

•	 Персистиращ артериален канал (Пак) – ductus Botaliductus Botali BotaliBotali (фиг. 8).
Представлява екстракардиална фетална връзка (между истимчната аорта и 

бифуркацията на белодробната артерия), която нормално се затваря в първите 
дни на екстраутеринния живот.

o	 Всеки Пак, който се чува, е показан за планово оперативно лигиране или 
транссекция на канала, независимо от възрастта. ако пациентът е малко кърмаче 
и няма изразена сърдечна недостатъчност, с интервенцията се изчаква до настъп-
ване на едногодишна възраст. Пак не се оперира в периода на новороденото, защо-
то спонтанното му затварянето може да настъпи до края на периода. изключение 
правят редките случаи на рДС с отворени артериални канали, които не реагират на 
индометацин. Болничният престой е 7-10 дни. Оперативната намеса се извършва с 
малка странична торакотомия без екк.

o	 Интервенционалното затваряне на Пак емболизация или монтиране на за-
тварящо устройство (фиг. 9) е ефективна алтернатива на оперативното лечение, 
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заместваща го все повече и повече и у нас, за пациенти над 1-годишна възраст или 
7-8 кг. Болничният престой също е сведен до 48 часа.

 други периферни артериовенозни малформации (ав-фистули). Показанията 
за оперативно или интервенционално лечение са сходни с тези при Пак, като тук 
при всеки възможен случай се предпочита. 

2. всм с д-л шънТ
•	 тетралогия на фало (фиг. 10).
Най-честата цианотична ВСМ, при която са налице комбинация от МкД и об-

струкция по пътя дясна камера-белодробна артерия (пулмонална стеноза).
o	 Показан за оперативно лечение е всеки случай. Сроковете и видът на опе-

рацията – радикална корекция или помощна оперативна намеса, се определят от 
клиничната поносимост и анатомичната форма. 

радикална корекция (фиг. 11) (отстраняване на обструкцията на дясната ка-
мера-белодробна аретрия и затваряне на МкД в условия на екк) е показана при 
всички случаи над 1-годишна възраст, стига да няма неотстраними по хирургичен 
път тежки (стесняващи над 50% от нормата белодробното артериално русло) 
периферни пулмонални стенози или хипоплазии. коронарни аномалии, затруднява-
щи адекватното разширяване на изходния път на дясната камера, не са контра-
индикация за радикална корекция, но често налагат използване на клапен кондюит. 
затова в тези случаи, ако клиничната картина позволява, се изчаква пациентът 
да израсне колкото е възможно или се предпочита двуетапно лечение, за да се из-
бегне необходимостта от последователни подмени на протезата с по-голяма. 

ако поносимоста е лоша, а анатомията позволява, радикалната корекция е по-
казана по-рано в кърмаческата възраст, по възможност след периода на новороде-
ното. 

Помощни оперативни интервенции (фиг. 12) (създаване на аортопулмонален 
шънт) са показани при лоша поносимост и неблагоприятна анатомия във всяка въз-
раст. целта им е да се създадат условия за по-късна радикална корекция. При небла-
гоприятна еволюция, макар и много рядко, те могат да останат като дефинитивно 
решение. 

o	 Опитите за интервенционални, палиативни намеси, въведени в началото 
на 80-те години, днес са изоставени поради незадоволителните резултати в срав-
нение с помощните хирургични интервенции.

 На друга интервенционална намеса – емболизация, подлежат непосредствено 
преди оперативната корекция съпътстващи големи аортопулмонални колатерални 
артерии, ако се докажат . 
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На интервенционално лечение – балонна дилатация или монтиране на стенто-
ве, подлежат остатъчни следоперативни стенози на белодробното артериално 
русло.

Последна новост в лечението на тази аномалия са т.н. хибридни операции – ин-
тервенционално монтиране на стентове в белодробните артерии на недостъпни 
за хирургична пластика места по време на радикалната корекция. В този вид опера-
ции участват едновременно детски кардиолог и кардиохирург и съчетават предим-
ствата на двете специалности.

•	 Пулмонална атрезия с междукамерен дефект (фиг. 13). 
Малформацията анатомично напомня тетралогията на фало, но връзката дяс-

на камера - белодробна артерия е прекъсната напълно и белодробният кръвоток се 
осъществява по колатерален път от аортата.

o	 и при тази ВСМ всички пациенти се нуждаят от оперативно лечение. Дали 
това е възможно и в какъв обем зависи от анатомията на белодробното артериал-
но русло и от типа на колатералното му кръвоснабдяване. ако то е уни- или прак-
тически унифокално и белодробните съдове са задоволително развити, е показана 
радикална корекция по правилата за оперативно лечение на тетралогия на фало. 

тъй като тук почти винаги се използва клапен кондюит, също се цели избяг-
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ване или намаляване на необходимостта от реинтервенции при израстването на 
пациента.

 ако колатералното белодробно кръвоснабдяване е мултифокално, от кърма-
ческа възраст се налагат серии от помощни оперативни намеси с цел то да се 
унифокализира и да се реализира по-късна радикална корекция. ако тя е невъзможна, 
те остават като дефинитивно решение.

 При новородено с оскъдно колатерално белодробно кръвоснабдяване и критич-
на хипоксемия се налагат спешни палиативни оперативни намеси за увеличаването 
му в първите дни след раждането.

o	 Интервенционалното емболизиране на станалите излишни преди радикал-
ната оперативна корекция или на някой етап от унифокализацията колатерали или 
разширяване на белодробните съдове с балон или имплантирането на стентове 
имат понякога решаваща роля за крайния успех при оперативното лечение. При 
тази кардиопатия, както и при тетралогията на фало, в подбрани случаи са въз-
можни т.н. хибридни операции – интервенционална процедура в хода на радикална-
та корекция. 

•	 Пулмонална атрезия с интактна междукамерна преграда (фиг. 14) 
При тази кардиопатия, освен липсата на връзка дясна камера-белодробна арте-

рия, няма междукамерен дефект и дясната камера е хипопластична или функционал-
но негодна. 

o	 Показана е по спешност обикновено помощна оперативна намеса (аор-
топулмонална анастомоза) още в началото на периода на новороденото. целта и 
е да подобри белодробното артериално кръвоснабдяване и да създаде условия за 
развитието му, за да може пациентът да преживее до възраст, в която е възмож-
на функционална корекция. Във възрастта над 3-6 месеца е показана двуетапна 
функционална корекция (частична и след това тотална кавопулмонална анастомоза 
– tCPC), а след 2-3-годишна възраст – едноетапна тотална кавопулмонална анасто-tCPC), а след 2-3-годишна възраст – едноетапна тотална кавопулмонална анасто-), а след 2-3-годишна възраст – едноетапна тотална кавопулмонална анасто-
моза. 

тоталната кавопулмонална анастомоза може да бъде и фенестрирана (интра-
оперативно е създадена изкуствена връзка кавална анастомоза-предсърдна сър-
дечна кухина. При подходящи условия фенестърът подлежи на интервенционално, 
транскатетърно затваряне по начин, сходен с този при затварянето на предсър-
ден дефект (фиг. 15).

радикална корекция - възстановяване на връзката дясна камера.- белодробна 
артерия е възможна по изключение. 

o	 В подобни случаи е възможна и интервенционална намеса – транскатетър-
на перфорация на атрезията и балонна дилатация.
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•	 Трикуспидална атрезия (фиг. 16) 
и при тази ВСМ няма връзка (или тя е аномална) между сърцето и белодробно-

то кръвообращение.
o	 радикална корекция не е възможна. ако хипоксемията е много тежка или, 

обратно, белодробният кръвоток и налягане са увеличени при новородени или малки 
кърмачета, са показани помощни оперативни намеси, целящи моделиране на бело-
дробния кръвоток. С това се постига създаване на подходящи условия за извършва-
не на последваща функционална корекция – едно- или двуетапна тотална кавопул-
монална анастомоза по описаните по-горе правила. 

исторически този тип корекция е въведена именно за лечение на тази ВСМ 
(операция на фонтан) и след това индикациите й са разширени и оперативната 
техника е коренно променена..

o	  Интервенционални процедури са показани рядко – транскатетърно ембо-
лизиране на големи аортопулмонални колатерали и балонно разширяване или стен-
тиране на недостъпни за хирургична намеса периферни стенози на белодробната 
артерия. ако тоталната кавопулмонална анастомоза е фенестрирана, фенестъ-
рът също подлежи на интервенционално затваряне.

•	 Тотално аномално вливане на белодробните вени (ТавБв) (фиг. 17). В около 
50% от случаите това е критична кардиопатия в периода на новороденото. В ос-
таналите случаи тя бързо става такава, затова оперативната корекция в условия 
на екк е индицирана веднага след поставяне на диагнозата. Палиативни и интервен-
ционални процедури не се прилагат. 

3. оБсТрУкТИвнИ леЗИИ.
•	 Пулмонална стеноза (фиг. 18) 
o	 При тази ВСМ на практика всички случаи със значим градиент (� 50 ��H�)��H�)H�)�)) 

са показани за интервенционална, транскатетърна балонна валвулопластика (фиг. 
19). Възрастта на пациента е без значение, сроковете на интервенционалната про-
цедура се определят от степента на стенозата. интервенцията се предприема 
в периода на новороденото при свръхтежка или критична стеноза, в кърмаческа 
възраст при високостепенна стеноза, а в останалите случаи – планово, независимо 
от възрастта. Достъпът е през феморалната вена, като на мястото на стеснени-
ето се раздува балон със съответния диаметър, с цел разкъсване на комисуралните 
сраствания на клапата. използват се статични балони за валвулопластика. Болнич-
ният престой извън периода на новороденото е сведен до 48 часа. 

o	 Показания за оперативно лечение има само в единични случаи при някои 
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критични стенози в периода на новороденото, след като валвулопластиката се е 
оказала несполучлива .за оперативно лечение са показани и случаи с високостепенна 
подклапна стеноза, която не регресира след успешна валвулопластика.

•	 клапна аортна стеноза (фиг. 20). единственото радикално лечение на тази 
кардиопатия е аортното клапно протезиране, но то е възможно едва след израст-
ването на пациента. интервенцията е хирургична в условия на екк, но днес вече са 
в ход успешни опити за транскатетърно монтиране на клапи на аортно или пулмо-
нално място и при хора.

 ако градиентът през клапата е значим – над 70 ��H�, и пациентът е малък,��H�, и пациентът е малък,H�, и пациентът е малък,�, и пациентът е малък,, и пациентът е малък, 
индицирана е хирургична комисуротомия или транскатетърна балонна валвулопла-
стика (фиг. 21, 22). и двете интервенции са по-скоро палиативни и целят отдале-
чаване на момента на клапното протезиране и са с еднакви шансове (около 50%) за 
краен успех.

Предпочита се възраст над 1 г. При валвулопластиката се използват специал-
ни, неподатливи, преформирани с формата на клапния пръстен балони.

В периода на новороденото и в първите месеци на живота има свръхтежки 
клапни аортни стенози, които са или бързо могат да станат критични. При тях е 
показана спешна оперативна валвулотомия или интервенционална транскатетър-
на балонна валвулопластика. 

Хирургичната комисуротомия се извършва в условията на екк, а балонната 
валвулопластика се извършва през феморалната артерия, но при новородени може 
да се използва и десен каротиден достъп.

•	 Подклапна аортна стеноза. Показани за планово оперативно лечение са 
случаите с градиент над 30-50 ��H�, независимо от възрастта. Днес��H�, независимо от възрастта. ДнесH�, независимо от възрастта. Днес�, независимо от възрастта. Днес, независимо от възрастта. Днес интервенци-
оналната процедура е отхвърлена като индикация при тази ВСМ.

•	 коарктация на аортата (коао) (фиг. 23) 
o	 Показани за хирургично лечение са всички случаи с градиент над 20 ��H� и��H� иH� и� и и 

стеснение над 30% от лумена на аортата на ниво диафрагма. Поради опасност от 
развитие на артериална хипертония в по-късна възраст, въпреки успешно опера-
тивно лечение, интервенцията е показана след поставяне на диагнозата. тя е спеш-
на в периода на новороденото при критична клинична изява или ако пациентът е 
симптоматичен в началото на кърмаческия период. 

o	 Интервенционалното лечение (балонна ангиопластика) (фиг. 24) е много 
разпространено като алтернатива на хирургическото при тази ВСМ, но в периода 
на новороденото и в предучилищната възраст процентът на рецидиви след нея е 
неприемливо висок. затова то е показано в тази възраст само ако има противопо-
казания за хирургично лечение, а не може да се чака с тяхното преодоляване.
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В училищна възраст резултатите от него са значително по-добри и то се 
предпочита пред хирургичното в по-леките и средностепенните обструкции. 

В последните години имплантацията на стент напълно измества хирургично-
то лечение и балонната ангиопластика при пациенти в училищна или по-голяма въз-
раст (фиг. 25). 

o	 рекоао след оперативно лечение е показана за интервенционална процеду-
ра, независимо от възрастта на пациента.

 
5. комПлекснИ кардИоПаТИИ
•	 Транспозиция на големите съдове (Тга) (фиг. 26). При тази ВСМ големият и 

малкият кръг на кръвообращението работят успоредно, а не както е нормално по-
следователно, което е несъвместимо с извънутробния живот. затова при всички 
случаи има индикации за оперативна корекция. Видът и сроковете й се определят 
от придружаващите аномалии и възрастта.

•	 При всички, независимо дали тга е изолирана или с придружаващи аномалии, 
в първите няколко дни от живота е показана спешна, животоспасяваща интер-
венционална процедура – транскатетърна балонна атриосептостомия по Rash�indRash�ind 
(БаС) (фиг. 27), която създава връзка между двата кръга и дава възможност на 
новороденото да преживее известно време.

От тук нататък, при случаите с изолирана тга, има две възможности – ради-
кална (анатомична) корекция (фиг. 28) – коронарен трансфер при артериален суич 
(aSo) в първите две седмици от живота.aSo) в първите две седмици от живота.) в първите две седмици от живота. 

 При пациенти, достигнали по една или друга причина до специализирана меди-
цинска помощ след периода на новороденото, тази възможност отпада. При тях 
обикновено и БаС е неуспешна или невъзможна. тогава се налага извършването є с 
ножче на Pаr� или по оперативен път (атриосептектомия) и се поставят индика-Pаr� или по оперативен път (атриосептектомия) и се поставят индика-аr� или по оперативен път (атриосептектомия) и се поставят индика-r� или по оперативен път (атриосептектомия) и се поставят индика- или по оперативен път (атриосептектомия) и се поставят индика-
циите за физиологична оперативна корекция – атриален switch (операция на Senin�)switch (операция на Senin�) (операция на Senin�)Senin�)) 
след 6-месечна възраст. 

В случаите с придружаващи аномалии са индицирани различни оперативни наме-
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си – палиативни или радикални, съобразно възрастта и състоянието на пациента. 
•	 общ артериален ствол (оас) или персистиращ артериален трункус (фиг. 

29) 
o	 радикална оперативна корекция с използване на клапен кондюит или хо-

мографт е индицирана при всички пациенти с тази аномалия в първите 3 до 6 месе-
ца след раждането. 

o	 Помощни или интервенционални процедури не се прилагат.
•	 обща камера и всм със сходна хемодинамика (фиг. 30). В тези случаи е 

индицирана само едно- или двуетапна физиологична корекция. ако в периода на но-
вороденото или при кърмачета под 3-6-месечна възраст белодробният кръвоток е 
увеличен, се налага извършване преди това на помощна оперативна намеса – бен-
динг на белодробната артерия. Обратно, ако той е силно намален и хипоксемията е 
изразена, се налага първоначално поставяне на аортопулмонален шънт.

има кардиопатии, при които не е възможна оперативна намеса или предложе-
ните техники са с много висока цена и лоши резултати – т.н. синдром на хипо-
пластично ляво сърце и комплексни кардиопатии, при които е изчерпан ефектът 
на възможните помощните или функционални оперативни намеси. В тази група 
попадат и пациенти с лечими в началото ВСМ, но при които е допуснато фатално 
закъснение в провеждането на корекцията и са настъпили усложнения, които го 
правят противопоказано. При тях е индицирана сърдечна или сърдечна и белодроб-
на трансплантация. В момента тази оперативна техника главно по немедицински 
причини се прилага по изключение у нас и няма да бъде дискутирана. за щастие тези 
случаи са твърде редки и в крайна сметка над 95% от показаните за оперативно 
лечение пациенти у нас го получават или имат възможността да го получат в не-
обходимия обем.
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